De Digital Classroom
voor Internal
Auditors
Internal Audit Digital Classroom geeft u toegang tot
diepgaande vakkennis, ervaren trainers en blended
trainingsvormen.

Welkom bij de Internal Audit Digital Classroom
Een Digital Classroom voor nu en de toekomst!
Aanleiding

Wat houdt het in?

De opkomst van ‘blended trainingen’ heeft het
landschap van trainingen enorm veranderd. Door de
mix van verschillende leervormen kan meer maatwerk
worden geboden en worden ingespeeld op de
behoeften van een organisatie en/of individu. De
huidige COVID-19 situatie heeft de urgentie van
blended trainingen vergroot. Digitale trainingen en
diverse trainingsmethodieken bieden nu uitkomst om
organisaties en werknemers verder te ontwikkelen.

U krijgt toegang tot de Digital Classroom met
trainingen over een scala aan internal audit
onderwerpen. Internal Audit Digital Classroom stelt u
in staat om gebruik te maken van onze unieke kennis,
ervaring en expertise op het gebied van internal
auditing.

We zien dat voor internal auditors het uitdagender is
audits uit te voeren. Een goed moment dus om de
kennis van internal auditors te vergroten door middel
van trainingen op actuele onderwerpen zoals Business
Continuity Management, Cyber en Remote Auditen.
Omdat het wellicht minimaal tot (en met) de zomer
2020 duurt, voordat er weer fysieke trainingen kunnen
plaatsvinden, springt KPMG bij met Internal Audit
Digital Classroom. KPMG heeft de kennis en ervaring
in huis om leerdoelstellingen van internal auditors te
realiseren met digitale trainingsvormen. Met ervaren
trainers, interactieve trainingsmiddelen en de inzet
van beproefde middelen zoals persoonlijke coaching,
casuïstiek en individuele en groepsopdrachten, leert u
alles om ook nu waarde toe te voegen aan uw
organisatie.

Interactieve online
tooling (MS
Teams/Skype)

Flexibiliteit

We werken met ‘blended trainingsvormen’, dit
betekent dat per training maatwerk kan worden
geboden. Zo kunt u gebruik maken van een
intakegesprek, een kans om persoonlijke leerdoelen te
bespreken met de betrokken docent. Ook kunt u bij
sommige modules kiezen voor persoonlijke coaching.
We maken daarnaast gebruik van casuïstiek en
individuele en groepsopdrachten.

Voor alle modules geldt:

 Gebruik van interactieve online trainingstools
 Diverse trainingsmethodieken zijn flexibel in te
plannen en locatie onafhankelijk

 Interactief door maximaal 15 deelnemers per groep
 Deelnemers ontvangen een certificaat
 Alle modules zijn PE-gecertificeerd

Maximaal 15
deelnemers
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Certificaat

PE

Diverse blended methodieken
Persoonlijke intake en coaching
Kies voor een persoonlijke intake en
coaching en breng eigen vraagstukken
in.

Casuïstiek
Praktijkvoorbeelden en best
practices om het geleerde in de
praktijk te brengen.

Individuele en groepsopdrachten
Ga zelf of samen actief aan de slag met
de stof door interactieve en
inspirerende opdrachten.

Agile
Internal Audit

Business continuity
management
Remote
auditen

Processen (bijv.
inkoopproces)

Frauderisico’s,
Forensische data
analyse

Communicatieve
vaardigheden

EXPERTISE MODULES

BASISMODULES / MASTERCLASSES

Operational Audit

Interviewtechnieke
n en schrijven van
rapportages

Risicomanagement
ERM

IT en Data Analyse
Audit

Soft Controls
Internal Audit

Ethische
aspecten bij
Data Analyse
en AI

Risico’s en
auditen van
algoritmes
AML- Wwft &
Sanctiewet

Intermal audit van
Cyberrisico’s

(Dynamic) Risk
Assessment

Outsourcing en
managen van thirdparty contracten

Modules

Robotics Process
Automation
in control

Leveranciersmanagement

LEAN proces
optimalisatie
(orange belt)

Inhouse training

Bij de Internal Audit Digital Classroom kunt u kiezen uit
vier verschillende Masterclasses (basismodules). Deze
kunnen aangevuld worden met zestien expertise
modules. Uiteraard zijn de modules ook los beschikbaar
als training.
Alle ins en outs leren over Internal Audit? Kies dan voor
de Masterclass Operational Audit. Voor internal auditors
die meer willen leren over IT en Data Analyse en dit
structureel willen integreren in hun audits is er het IT en
Data Analyse program.

Voor meer kennis over het managen van risico’s kunt u
kiezen voor de module ERM Risicomanagement. Tot slot
is er de Masterclass Soft Controls, gericht op het
integreren van cultuur en gedrag - soft controls - in
internal audits. Voor het totale aanbod aan masterclasses
en expertise modules, zie bovenstaand overzicht. Voor
inhoudelijke informatie over de verschillende
masterclasses en expertise modules refereren wij naar de
bijgesloten two-pagers, meer informatie over de overige
modules kan op aanvraag.

Voor vragen en of meer informatie kan u contact opnemen via NL-FMIAdigitalclassroom@kpmg.nl
of onderstaande contactpersonen
Drs. Huck Chuah RA RO is
Partner bij KPMG Internal Audit
services en als associate program
director en docent verbonden aan
de Executive MSc. of Internal
Audit aan de Universiteit van
Amsterdam.
E: chuah.huck@kpmg.nl
M: + 31 6 463 66013
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Karlijn Smit is Senior Consultant bij
KPMG Internal Audit services en
heeft ruime ervaring in internal audit
en soft controls. Ze is betrokken als
docent bij de Leergang Operational
Auditing en heeft ervaring in het
geven van diverse vaardigheden
trainingen.
E: smit.karlijn@kpmg.nl
M: + 31 6 104 02136

Mocht u een training met uw team of afdeling willen
volgen die specifiek op uw behoeften en organisatie is
aangepast, dan is een inhouse-training wellicht een
interessante optie. Daar gaan we graag met u over in
gesprek om een op maat gemaakte training te maken.

Laten we
beginnen!
De in dit document vervatte informatie is van algemene aard en is niet toegespitst op de specifieke omstandigheden van een bepaalde persoon of entiteit. Wij streven ernaar juiste en tijdige informatie te verstrekken. Wij
kunnen echter geen garantie geven dat dergelijke informatie op de datum waarop zij wordt ontvangen nog juist is of dit in de toekomst blijft. Daarom adviseren wij u op grond van deze informatie geen beslissingen te
nemen behoudens op grond van advies van deskundigen na een grondig onderzoek van de desbetreffende situatie.
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